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Aan    

 

Zitting Gemeenteraad 

van 15 mei 2007 

om 20:00 uur 
 
 
Mevrouw, Mijnheer, 

De Voorzitter van de gemeenteraad heeft de eer u, overeenkomstig artikel 20 van het 
Gemeentedecreet, te berichten over de bijeenkomst van de gemeenteraad in de raadszaal van het 
gemeentehuis, teneinde over de hiernavolgende punten te beraadslagen. 

Wij zouden er u ten zeerste dank voor weten, indien u op deze vergadering zou willen aanwezig zijn. 

 
OPENBARE ZITTING 
 

ALGEMEEN 

    1   Goedkeuring grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    2   WVI – Buitengewone algemene vergadering van 25 mei 2007 – goedkeuren agenda en 
vaststellen mandaat vertegenwoordiger 
    3   IVIO – Algemene vergadering van 21 mei 2007 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 
    4   Figga – Algemene vergadering van 22 juni 2007 – goedkeuren agenda en vaststellen 
mandaat vertegenwoordiger 

KERKBESTUREN 

    5   Kerkfabriek O. L. Vrouw – Advies rekening 2006 
    6   Kerkfabriek St. Amand – Advies rekening 2006 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    7   Formatie van het gemeentepersoneel – vaststelling wijziging 
    8   Organogram van de gemeentelijke diensten – vaststelling na wijziging 
    9   Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – goedkeuring wijzigingen 

POLITIE 

   10   Goedkeuring hervaststelling politiereglement van toepassing bij verkiezingen 



  

FINANCIËN 

   11   Heffing van een belasting op de tweede verblijven voor het dienstjaar 2007 – 
aanpassing beslissing van 19 december 2006 na schorsing 
   12   Reglement tot het bekomen van een financiële tegemoetkoming bij huur van 
feestmateriaal voor de inrichting van activiteiten ten voordele van Ingelmunsterse 
verenigingen 
   13   Reglement tot het bekomen van een toelage ter aanmoediging van een goede buurt- 
en wijkwerking 

OPENBARE WERKEN 

   14   Wegenwerken Doelstraat  – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
   15   Dorpskernvernieuwing, prijsvraag voor ontwerpen – Goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze 
   16   Omgeving OLV-school - goedkeuring module 10 van het mobiliteitsconvenant 

SOCIALE ZAKEN 

   17   Goedkeuring samenstelling stuurgroep inzake het lokaal sociaal beleid 
   18   Reglement in verband met de waarderingstoelage aan zorgverstrekkers van een 
inwonende persoon op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster – goedkeuring 
aanpassing en uitbreiding 

OCMW 

   19   Goedkeuring van het aandeel van het OCMW in 2008 in de trekkingsrechten van het 
Gemeentefonds 
   20   Goedkeuring beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW met betrekking tot de 
interne werking van het Sociaal Huis 
   21   Goedkeuring beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW met 
betrekking tot de oprichting van gemeenschappelijke welzijnsvoorzieningen en het ter 
beschikking stellen van personeel door beide besturen in deze voorzieningen 

SPORT 

   22   Regionaal Sport Overleg (interlokale vereniging) – Goedkeuring rekening 2006 en 
jaarverslag 2006 

BESLOTEN ZITTING 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

   23   WVI – Buitengewone algemene vergadering van 25 mei 2007 – aanduiding 
vertegenwoordiger 
   24   IVIO – Algemene vergadering van 21 mei 2007 – aanduiding vertegenwoordiger 
   25   Figga – Algemene vergadering van 22 juni 2007 – aanduiding vertegenwoordiger 
   26   Vereniging voor Steden en Gemeenten vzw - Aanduiding vertegenwoordiger van de 
gemeente in de algemene vergadering 
   27   Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap 
vzw - Aanduiding vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering 

RUIMTELIJKE ORDENING 

   28   Benoeming van voorzitter, ondervoorzitter, vast secretaris, deskundigen en 
plaatsvervangers bij de gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening 

HUISVESTING 

   29   De Mandelbeek cv - Aanduiding vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene 
vergadering 
   30   Bouwmaatschappij De Mandel - Aanduiding vertegenwoordiger van de gemeente in 
de algemene vergadering 



  

SOCIALE ZAKEN 

   31   Werkwinkel Izegem-Ingelmunster - Aanduiding vertegenwoordiger van de gemeente 
in het dagelijks bestuur en het forum 

TOERISME 

   32   Euregio Scheldemond - Aanduiding vertegenwoordiger van de gemeente in de 
Permanente Kamer van Advies (PKA)  

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

Met de meeste hoogachting, 
De Gemeentesecretaris, 

ir. Dominik Ronse 
 

De Voorzitter, 

Jean-Pierre De Clercq 

 
 
 


